แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สานักงบประมาณกลาโหม
กองนโยบายและแผนงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑.วิสัยทัศน์
มีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางทหารให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ.๒๕๗๐

๒. พันธกิจ
๒.๑ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ พัฒนาศักยภาพของกองทัพในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
๒.๓ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒.๔ ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติ
๒.๖ ดาเนินงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

๓. ค่านิยมองค์การ
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อความมั่นคงของประเทศและความสงบสุขของประชาชน

๔. ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ : ๑. มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง
๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ : ๒. มีความพร้อมในการธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๔.๒ ตัวชี้วัด : ๑. ความสาเร็จของการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔.๒ ตัวชี้วัด : ๒. ความสาเร็จในการธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๑๐๐

๕. แผนปฏิบัติราชการ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์หลัก ผลผลิต และโครงการ
แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (01)
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: สนผ.กห.
: ( ๑ ) การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ (87)
: ( ๒ ) จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในวันสาคัญต่างๆ (88)

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด
และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ

ผลผลิต/โครงการ
๑. ผลผลิต : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย
สถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :
๑. ความสาเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และ
เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๑๐๐
๒. จานวนกิจกรรมการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า ๖๕ ครัง้

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการสนับสนุน
การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์
ร้อยละ ๑๐๐
๒. โครงการ : พิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมการเทิดทูน
และเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่น้อยกว่า ๖๕ ครัง้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการปฏิบัติ

กิจกรรม
๑.๑ กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย
สถาบันพระมหากษัตริย์

หน่วยงานรับผิดชอบ
สงป.กห.

๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย
สถาบันพระมหากษัตริย์

๒.๑ กิจกรรมหลัก การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สม.

๒.๑.๑ กิจกรรมรอง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ กิจกรรมหลัก การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์

สนผ.กห.

๒.๒.๑ กิจกรรมรอง การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์

ตามแผนงานของกิจกรรมการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติ

๒.๓ กิจกรรมหลัก การป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มีการ

สถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๑๐๐

ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๓.๑ กิจกรรมรอง การป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มี
การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

สนผ.กห.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ (16)
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: สนผ.กห.
: ( ๑ ) สนับสนุนการเตรียมกาลังและใช้กาลังเพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งด้วยการปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก (85)
: ( ๒ ) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร
เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่กองทัพบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถ
ทาการผลิตเพื่อใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ (81)

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมาย : มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนกองทัพในการ ๑. ผลผลิต : การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกัน
เผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ประเทศ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ความสาเร็จของการให้การสนับสนุน
กองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

กิจกรรม
๑.๑ กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ

สงป.กห.

๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การบริหารจัดการ

สงป.กห.

๑.๑.๒ กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบบริหารราชการ

สพร.กห.

๑.๑.๓ กิจกรรมรอง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๒ กิจกรรมหลัก การดาเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑.๒.๑ กิจกรรมรอง การดาเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์

๒. โครงการ : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๒.๑ กิจกรรมหลัก การดาเนินงานด้านกิจการอวกาศ

๑๓๒.๘๐๗๘
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการพัฒนาขีด
๒.๑.๑ กิจกรรมรอง การดาเนินงานด้านกิจการอวกาศ
ความสามารถของกองทัพไทย ตามแผนที่กาหนด ไม่น้อยกว่า ๒.๒ กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
ร้อยละ ๘๐
บริหารราชการทั่วไป
๒.๒.๑ กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารราชการทั่วไป

สม.
สนผ.กห.
สนผ.กห.
ทสอ.กห.

ทสอ.กห.
ทสอ.กห.

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม
๒.๓ กิจกรรมหลัก การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
๒.๔.๑ กิจกรรมรอง การฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
๒.๔.๒ กิจกรรมรอง การฝึกอบรมในประเทศ
๒.๔.๓ กิจกรรมรอง การพัฒนาบุคลากร
๒.๔.๔ กิจกรรมรอง การฝึกตามวงรอบประจาปี
พัน.รวป.สป.
๒.๔.๕ กิจกรรมรอง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ของ สป.
๒.๔ กิจกรรมหลัก การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง
๒.๕.๑ กิจกรรมรอง การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง
๒.๕ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพการสรรรพกาลังกลาโหม
๒.๖.๑ กิจกรรมรอง การสรรพกาลังกลาโหม

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนผ.กห.
สนผ.กห.
สม.
สนผ.กห. และ สม.
พัน.รวป.สป.
สม.

สงป.กห.
สงป.กห.
กกส.กห.
กกส.กห.

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
๓. โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและการพลังงานทหาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดาเนินการโครงการอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศตามแผน จานวน ไม่น้อยกว่า ๔ โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการดาเนินการตาม
แผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

กิจกรรม
๓.๑ กิจกรรมหลัก การดาเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ
๓.๑.๑ กิจกรรมรอง การบูรณาการงานด้านอุตสาหกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
ศอพท.

ศอพท.

ป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร
๓.๑.๒ กิจกรรมรอง ผลิตวัตถุระเบิดและกระสุน

รวท.อท.ศอพท.

๓.๑.๓ กิจกรรมรอง ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์

ศอว.ศอพท.

๓.๑.๔ กิจกรรมรอง การอุตสาหกรรมทหาร

อท.ศอพท.

๔. โครงการ : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกัน ๔.๑ กิจกรรมหลัก การดาเนินการด้านวิจัยพัฒนาด้าน
ประเทศ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง

วท.กห.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดาเนินการตามแผนการวิจัย
๔.๑.๑ กิจกรรมรอง การบริหารจัดการและการดาเนินงาน
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร จานวน ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร
ไม่น้อยกว่า ๔ โครงการ
๔.๑.๒ กิจกรรมรอง การวิจัยและพัฒนาการทหาร

วท.กห.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในดาเนินการตาม
แผนการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

วท.กห.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การรักษาความมั่นคงของรัฐ (06)
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: สนผ.กห.
: สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ (82)

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย : ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติใน ๑. โครงการ : สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย
๑.๑ กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงทั้งจาก
ภายในประเทศ
ภายในประเทศ
ภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง
๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การสนับสนุนการรักษาความสงบ
ทาให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
ความรักความสามัคคีของคนในชาติของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า เรียบร้อยภายในประเทศ
๔,๑๕๐ คน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ความสาเร็จในการดาเนินการตามแผน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการสนับสนุนการสร้าง
ของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายในและ
ความรักความสามัคคีของคนในชาติของคนในชาติตามที่ได้รับ
มอบหมาย ร้อยละ ๙๐
ภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๒. โครงการ : ป้องกันยาเสพติด

๒.๑ กิจกรรมหลัก การป้องกันยาเสพติด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กาหนด
๒.๑.๑ กิจกรรมรอง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยา
ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จานวนไม่น้อยกว่า ๗๐๐ คน เสพติด

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
แผนการป้องกันยาเสพติด ร้อยละ ๙๐

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนผ.กห.
สนผ.กห.

สม.
สม.

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
๓. โครงการ : ปราบปรามยาเสพติด

กิจกรรม
๓.๑ กิจกรรมหลัก การปราบปรามยาเสพติด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดาเนินการรวบรวมข่าวสารและ
๓.๑.๑ กิจกรรมรอง ปราบปรามยาเสพติด งานด้านการข่าว
ตรวจสอบข้อมูลทางลับเกี่ยวกับข้าราชการหรือผู้พักอาศัยใน งานสารวจและจัดเก็บข้อมูลยาเสพติด และติดตามประเมินผล
พื้นที่รับผิดชอบของ สป. (๕ พื้นที)่ ที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด
จานวน ๑๒ ครัง้

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนผ.กห.
สนผ.กห.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการดาเนิน การ
ตามแผนการปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ ๙๐
๔. โครงการ : บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

๔.๑ กิจกรรมหลัก การบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับการตรวจสารเสพติด
๔.๑.๑ กิจกรรมรอง การค้นหา บาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด
ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ คน
ยาเสพติด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
แผนการตรวจสารเสพติด ร้อยละ ๙๐

สนพ.สสน.สป.
สนพ.สสน.สป.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ (10)
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: สนผ.กห.
: พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอานาจ
และองค์การระหว่างประเทศ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในประชาคมอาเซียนและการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
ในกรอบสหประชาชาติตามแผนที่กาหนด (86)

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย : มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ

๑. ผลผลิต : การสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคง ๑.๑ กิจกรรมหลัก การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ
ในต่างประเทศ
๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การสนับสนุนภารกิจในสานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการ ผู้ช่วยทูตทหารไทย/โตเกียว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :
๑. ความสาเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

สหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลีและสน.ผชท.ทหารไทย ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จานวน ไม่น้อยกว่า ๒ แผนงาน

๒. จานวนครัง้ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า ๗ ครัง้

หน่วยงานรับผิดชอบ
สงป.กห.
สงป.กห.

๑.๑.๒ กิจกรรมรอง การสนับสนุนภารกิจในกองบัญชา
การสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี

สงป.กห.

๒. โครงการ : พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ

๒.๑ กิจกรรมหลัก การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความ

สนผ.กห.

ความร่วมมือทางทหาร

มั่นคงกับต่างประเทศ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของแผนงานการ
สนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

๒.๑.๑ กิจกรรมรอง การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
๑. การดาเนินงานตามแผนงานเพื่อเสริมสร้างความ
ระหว่างประเทศ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ (จานวน ๕ กลุ่มงาน)
๒.๑.๒ กิจกรรมรอง การดาเนินงานในกรอบนโยบายและ
ไม่น้อยกว่า ๗ ครัง้
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

สนผ.กห.

สนผ.กห.

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
๒. จานวนเอกสารที่ได้รับการรับรอง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกับ
ประเทศคู่เจรจา ฯ จานวน อย่างน้อย ๑ ฉบับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

๒.๒ กิจกรรมหลัก การดาเนินงานด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

สนผ.กห.

๒.๒.๑ กิจกรรมรอง การดาเนินการตามเอกสารแนวความ
คิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา รวมทั้ง
เอกสารสาคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สนผ.กห.

๒.๒.๒ กิจกรรมรอง การดาเนินงานความร่วมมือด้านความ
มั่นคงในกรอบอาเซียน

สนผ.กห.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (12)
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: สนผ.กห.
: ( ๑ ) พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือส่วนราชการพลเรือน และภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคง
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนและชุมชนให้ดีขึ้น (70)
: ( ๒ ) พัฒนาการผนึกกาลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือจากทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (83)

งบประมาณ : ๒.๕๐๐๐ ล้านบาท
เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ดาเนินการของทหารมีชีวิตความ ๑. โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและ ๑.๑ กิจกรรมหลัก การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้
การช่วยเหลือประชาชน
๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรมป้องกัน บรรเทาสา
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ความสาเร็จของการดาเนินการ
ธารณภัย จานวน ๑ กิจกรรม
ช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการสนับสนุนการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนผ.กห.
สนผ.กห.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง (20)
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: อผศ.
: ยกระดับการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกประจาการ ทหารผ่านศึกนอกประจาการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (89)

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย : ทหารผ่านศึกประจาการ ทหารผ่านศึก
นอกประจาการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอก
ประจาการ สามารถเข้าถึงสิทธิการสงเคราะห์และอยู่ใน
สังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :
๑. จานวนทหารผ่านศึกประจาการ ทหารผ่านศึกนอก
ประจาการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการ
ที่มารับการสงเคราะหทุกประเภท ไม่น้อยกว่า ๔๕๑,๓๓๓ ราย

๒. ทหารผานศึกประจาการ ทหารผานศึกนอกประจาการ
ครอบครัวทหารผานศึก และทหารนอกประจาการ มีความพึง
พอใจในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ผลผลิต/โครงการ
๑. ผลผลิต : การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก
ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
๑. จานวนทหารผ่านศึกประจาการ ทหารผ่านศึกนอก
ประจาการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอก
ประจาการที่มารับการสงเคราะห์ ทุกประเภท ไมนอยกว่า
๔๕๑,๓๓๓ ราย

กิจกรรม
๑.๑ กิจกรรมหลัก การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีว
สงเคราะห์

หน่วยงานรับผิดชอบ
อผศ.

๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การให้การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ
๑.๒ กิจกรรมหลัก การให้บริการและการรักษาพยาบาล
และด้๑.๒.๑
านอาชีกิวจสงเคราะห์
ก่ทหารผ่
ก
กรรมรอง แการให้
บริากนศึ
ารและการรั
กษาพยาบาล
แก่ทหารผ่านศึก
๑.๓ กิจกรรมหลัก การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจาการ

๒. ทหารผ่านศึกประจาการ ทหารผ่านศึกนอกประจาการ
๑.๓.๑ กิจกรรมรอง การจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกและ
ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการ มีความ ทหารนอกประจาการเพื่อความมั่นคง
พึงพอใจในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๑.๔ กิจกรรมหลัก การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

อผศ.

อผศ.

อผศ.

๑.๔.๑ กิจกรรมรอง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (14)
เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ/รายการ
๑. รายการ : บุคคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง (แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ)

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑.๑ กิจกรรมหลัก งบบริหารกาลังพลของ สป.

สงป.กห.

๑.๒ กิจกรรมหลัก งบบริหารกาลังพลของ อผศ.

อผศ.

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
(SWOT Analysis)
จุดแข็ง(Strengths)
- เป็นองค์กรหลักในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมและเป็นฝ่ายอานวยการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- ดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อการพึ่งพาตนเอง
- กาลังพลมีระเบียบวินัยที่ดี มีการพัฒนาให้มีขีดความสามารถ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา
- ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม และประชาชนที่เป็นผู้ใช้บริการ
จุดอ่อน(Weaknesses)
- โครงสร้างองค์กรหลายส่วน ไม่เหมาะสมสอดคล้องในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และงานในรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
- กาลังพลบางส่วนยังไม่ได้ถูกใช้งานให้เต็มขีดความสามารถ เกิดสภาพปัญหาคนล้นงานและงานล้นคนในบางจุด
- การปฏิบัติงานโดยส่วนรวม ยังคงใช้เอกสารเป็นหลัก ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ทาให้การปฏิบัติงานยังคงมีความล่าช้า
- กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ง จานวนหนึ่งยังไม่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
โอกาส(Opportunities)
- การปฏิรูประบบราชการและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ เป็นโอกาสในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
- การปรับขนาดกาลังคนภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการและการปฏิรูประบบราชการ เป็นกลไกหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาด้านกาลังพล
- เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
- การเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณ เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการติดตามประเมินผล ทาให้ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
- นโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงกลาโหมให้ความสาคัญในเรือ่ งความสามารถในการพึ่งตนเองเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหาร การพิจารณาใช้กิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสนับสนุนการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัว
- แนวความคิดตามวิสัยทัศน์กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นโอกาสหนึ่งที่ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาสัมพันธ์กับกองทัพประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาสันติสุขใน
ภูมิภาค

ภัยคุกคาม/อุปสรรค(Threats)
- รูปแบบภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงในมิติใหม่ มีความไม่แน่นอนสูง และมีความสลับซับซ้อนในการแก้ปัญหา
- รัฐบาลวางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติไม่ชัดเจน และมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทาให้งบประมาณในด้านความมั่นคง มีจากัด
- การปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามมีสูงขึ้น อาจมีผลกระทบต่อกาลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางทหารในยามสงคราม

